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ŘÍMOV

Všem školákům, především prvňáčkům, přejeme
úspěšný vstup do nového školního roku!
Vaše zastupitelstvo
USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 20. 7. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s opravou bodu z minulého zasedání prodeje pozemků: Jedná se o směnu poz. 22/6
dle GP č 549-45/2011 za pozemek ppč. PK 23/1 o výměře 219 m2 vše k.ú. Římov,pro
J.C. Rozdílnou hodnotu pozemků 33 m2 odkoupí obec v ceně 50,-Kč/m2. Původně
bylo chybně uvedeno 250,- Kč/m2
- s rozpočtovou změnou č.2 ,která se týká přiznané finanční dotace z projektu veřejně
prospěšných prací
- s odprodejem části svého poz. o výměře 130 m2 z pozemku p.č. 1438/1,k.ú. Římov
dle přiložené žádosti pro p. R.L. Jedná se o část pozemku před nemovitostí žadatele
- s odprodejem 30 m2 části pozemku parc.č.1935/36 a 1935/2, dle předložené žádosti
pro p. Z.B. Jedná se o pozemky obce Římov v k.ú. Dolní Stropnice, nacházející se u
chaty parc.st.č.453
- s odprodejem pozemku pod a okolo chaty č.e. 187 pro pana V.M. Jedná se o lesní
pozemek parc.č. 1890/2 v k.ú. Dolní Stropnice, obec Římov o výměře do 100 m2
- s odprodejem pozemku parc.č. 2255 o rozloze 45m2 v k.ú. Dolní Stropnice z majetku
obce Římov nacházející se u chaty parc.st.212/1 na zákl. žádosti manželů Y. a M.V.
- s výběrem zhotovitele opravy kamenných božích muk s deskovým obrazem na cestě
z Římova do Krasejovky, na kterou byla přiznána finanční dotace z programu Jčk
pro firmu pan M.M , Nešporova 575 Praha 11
- s výběrem firmy pro ošetření památných stromů v Římově s ohledem na přiznanou
dotaci z programu péče o krajinu. Na uvedené práce bude přizvána firma Wisteria
s.r.o., která pomáhala s PD a přípravou dotace a s místními památnými stromy je
nejvíce obeznámena
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
- s předloženou žádostí na odprodej cca 125 m2 části pozemku parc.č.1590/1 v k.ú.
Dolní Stropnice dle předložené žádosti p. L. B.. Jedná se o pozemky obce Římov
v k.ú. Dolní Stropnice, nacházející se u chaty parc.st.č.392
- s návrhem předsedy komise životního prostředí Petra Mikoláše se vstupem do
Dopravní federace

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- žádost o ustanovení obytné zóny v ulici Do Boru zaslanou manžely MgA. P.T. a
MgA. P.T., kteří zastupují tuto část obce v podané žádosti. ZO se uvedenou
problematikou bude zaobírat a zjistí podrobnosti, zejména v návaznosti na dopravní
opatření v této části obce, jež by s ustanovením obytné zóny nastalo.
- informaci místostarosty a předsedy Školské, kulturní komise a Školské rady Vl.
Koupala ze schůzek těchto komisí. Školská rada předkládá ZO návrh na zřízení
3. třídy MŠ. Jednalo by se o přechodné zařízení po dobu silných ročníků a to v
případě, že by do celkové dosavadní kapacity, která v současnosti je 45 žáků, byl
dostatečný počet zájemců. Za druhé bude nutný souhlas nadřízených a pověřených
orgánů. Uvažovaná třída by byla umístěna v dopoledních hodinách ve školní družině
a to od 1.1.2012, ZO pověřuje místostarostu V.K. k předložení nutných požadavků a
povolení ke zřízení této 3. třídy včetně zájmu rodičů s umístěním dětí k
uvažovanému datu, nebo k následnému šk. roku.
- a odkládá odprodej části svého pozemku o výměře 130 m2 z poz.č. 1438/1 v k.ú.
Římov dle přiložené žádosti pro p. R.L. ZO navrhuje nejprve projednání odprodeje
ve stavební komisi při OÚ Římov.
- nedodržování Obecně závazné vyhlášky obce Římov č.2/2005 k zabezpečení
některých místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty na veřejných
prostranstvích. Tato vyhláška se týká především volného pohybu a potulování psů.
Zastupitelé obce prověří ve svých obvodech tuto skutečnost včetně poplatků za
přihlášené i nepřihlášené psy.
- nedodržování nočního klidu v některých částech obce zvláště konanými soukromými
osobami a to především hlasitostí hudby. ZO upozorňuje na dodržování nočního
klidu a ohleduplnost vůči majitelům sousedních nemovitostí.
- informace místostarosty a předsedy komise Služeb J. Cardy k úhradě neuhrazeného
pronájmu z Restaurace Malše.
- informaci starosty o návštěvě partnerské obce Albrechtsberg v Římově, která se
uskutečnila 30.6.2011. Návštěvy se zúčastnilo asi 40 obyvatel v čele se starostkou p.
Ingrid Kleber, která vyjádřila velké poděkování obci za vřelé přijetí. Poděkování
taktéž paní L. G. za organizaci a přípravu celé akce.
- informaci o návštěvě sportovců partnerské obce v čele s místostarostou obce Římov
u Třebíče p. Jiřím Ryglem. Našemu ZO bylo tlumočeno pozvání.
- nabídku spol. EXZAS DG s.r.o. na možnost rozšíření a propojení obecní nemovitosti
č.p. 19 s ostatními obecními nemovitostmi.
- informaci o žádosti knihovníka pana V. Bárty s pomocí na navrácení zapůjčených
knih od obyvatel Římova.
- podepsání smlouvy se spol. ČEVAK a likvidaci zvláštních odpadních vod, na
základě které bude obec ve spolupráci se ZD Ločenice zabezpečovat vyvážení
septiků a žump zejména z chatových oblastí v katastru obce Římov.
- stížnost spoluobčanů z D.Stropnice, kteří vlastní lesní pozemky u Sedla, (Střebla).
Jedná se o rozježděné příjezdové cesty a poničený okolní lesní porost fy Trolim
Forest
- akci Kulturní komise divadelní představení „NA TÝ LOUCE ZELENÝ“, které se
koná před otáčivým hledištěm v Týně n. Vlt. ve středu 10.8. 2011

USNESENÍ

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 11. 8. 2011
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s odprodejem části svého pozemku o výměře 127 m2 z pozemku p.č. 1438/1 k.ú. a
obec Římov pro p. R. L. Římov. Jedná se o část pozemku před nemovitostí žadatele.
ZO stanovuje tento odprodej v ceně 550,- Kč/m2. Záměr byl řádně zveřejněn.
- s odprodejem pozemku parc.č. 2255 o rozloze 45m2 v k.ú. Dolní Stropnice z majetku
obce Římov nacházející se u chaty parc.st.212/1 pro manžele Y. a M .V. ZO
stanovuje tento odprodej v ceně 250,- Kč/m2. Záměr byl řádně zveřejněn.
- s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k pozemku parc.č.1321,EN
25/13 zapsané na LV č.1 k.ú. Římov, pod názvem „Římov K 396-hřiště-kabel NN“
- s uzavřením nájemní smlouvy se ZD Ločenice, týkající se pronájmu obecních
pozemků dočasně ZD užívaných.
- s profinancováním poloviny nájemného z Restaurace Malše pro rok 2011 za účelem
údržby a oprav.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci předsedy stavební komise P. Crkvy ze schůzky konané dne 9.8.2011. Na
schůzce byla projednána problematika s dopravním řešením v ulici Do Boru a také
prodej části obecního pozemku parc.č.1438/1,k.ú. a obec Římov.
- informaci místostarosty a předsedy Školské a kulturní komise, předsedy Školské
rady V. Koupala z jednání na K.Ú. Jčk ve věci možnosti otevření třetí třídy v M.Š.
- informaci o proběhnuvších sportovních akcích (beachvolejbalové turnaje, fotbalové
turnaje a další). Poděkování pořadatelům těchto akcí za dobrou přípravu a zdárný
průběh.

SBĚRNÝ DVŮR
provozní doba:

Kontakty:

obsluha sběrného dvora:
OÚ Římov:

sobota:
telefon:
telefon:

13:30 – 16:00 hodin
723 109 052
387 987 236

Znovu všechny zájemce o odvoz sběru do dvora žádám o jeho předběžné roztřídění a
stejně tak o třídění na místě samotném. Třídí se sklo, plasty, papír a kov.
NA SBĚRNÝ DVŮR NEVOZTE
... nic z toho co lze odevzdat při svozu nebezpečného odpadu. Ten obec zajišťuje ve
spolupráci s firmou Marius Pedersen dvakrát do roka a nejbližší svoz se uskuteční v
polovině měsíce října. Přesný termín včas zveřejníme. Proto neukládejte v areálu sběrného
dvora ledničky, televizory ani jinou elektroniku a elektronické součástky. Sběrný dvůr není
ani odkladištěm pneumatik a napříště zde, prosím, nezanechávejte ani eternitové desky a
střešní vlnovky. Děkuji vám také za to, že na sběrném dvoře nebudete rozdělávat oheň!
Petr Mikoláš ze Římova

POLICIE INF

RMUJE

Školáci pozor ! Důvěřovat cizím lidem se nemusí vyplatit
Č. Budějovice – Českobudějovičtí kriminalisté žádají média a širokou veřejnost o
spolupráci. Kriminalisté prověřují oznámení, kdy 18.5.2011 v odpoledních hodinách
v obci Zliv měl neznámý muž ve věku kolem 30ti – 40ti let, který jel v terénním vozidle
černé barvy, oslovit nezletilého chlapce s tím, aby si nasedl k němu do vozidla a nabízel
mu bonbóny. Obdobný případ zaznamenali policisté v předchozí době i v obci Pištín. Zde
měl neznámý muž jedoucí v terénním vozidle tmavé barvy opět lákat nezletilou dívku do
vozidla a nabízet jí sladkosti. Ve chvíli, kdy děti odmítly nabídku, se muž pokaždé vzdálil.
Ke kontaktu nedošlo. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že podezřelý muž je věku
kolem 30ti – 40ti let, 180 – 190 cm vysoký, štíhlé postavy, s téměř holou hlavou – vlasy
krátce střižené na ježka. Na ruce má pravděpodobně tmavé tetování od zápěstí k lokti, nosí
prsten ze žlutého kovu. Muž se pohybuje v terénním vozidle černé barvy, pravděpodobně
zn. Hummer.
Obdobné skutky se staly i dne 24.5.2011 v obci Křenovice a 27.5.2011 v obci
Mokré. I v těchto případech byly osloveny nezletilé děti neznámým mužem středního
věku. V těchto případech se muž měl pohybovat v osobním automobilu neznámé značky
výroby tmavší barvy a pravděpodobně v automobilu Škoda Octavia bílé barvy bez zadní
registrační značky.
V souvislosti s výše uvedenými případy bylo provedeno bezpečnostně preventivní
opatření, kdy byli o možném výskytu této osoby informováni ředitelé a zástupci školských
zařízení. Upozorňujeme veřejnost, převážně pak rodiče, aby nepodceňovali tuto
problematiku a věnovali jí zvýšenou pozornost. Policisté se setkávají s různými případy
páchané trestné činnosti na dětech. Jakýkoliv kontakt dětí s cizími lidmi může mít
nezvratné následky. Tito pachatelé je pod různými záminkami oslovují na ulici a nabízejí
doprovod, odvoz autem domů, nabízejí cukrovinky a jiné dárečky, popřípadě se vyptávají
na rodinné zázemí a zjišťují si od dětí osobní informace.
V případě jakýchkoliv informací o možném oslovování dětí neznámými lidmi,
obtěžování a poskytování různých nabídek dětem ze strany cizích osob oznamte prosím
tento poznatek na linku 158. Za poskytnuté informace předem děkujeme.
Policie ČR npor. Mgr. Št. Wawreyn zástupce vedoucího oddělení Boršov n.Vlt.

Z KRONIKY OBCE ŘÍMOV
Z vyprávění našich pamětníků (r.1966)
V naší obci máme celou řadu pamětníků na staré časy. Jedním z nich je náš občan
Václav Nedorost, který si mnohé pamatuje. V naší staré kronice na straně 137 je uvedeno,
že vybírání mýta na naší silnici bylo v roce 1870 menší tím, že se zrušil „šraněk“ v
Horním Římově, protože to na dva výběrčí nevynášelo a ponechal se pouze jeden „šrank“
a to poblíže mostu.
Kdy bylo mýto u nás zavedeno, aby se vybírala „daň“ ze silnice, totiž z povozů,
není dnes již dobře známo. Náš pamětník však dobře ví, kdy toto vybírání mýta bylo

zrušeno. Pamatuje si, když mu bylo asi 15 let, že pomáhal se svým otcem tehdejšímu
cestáři Cifrainovi a odstraňovali „šrank“ se silnice, to bylo tak v roce 1902. Šrank (zábrana
přes silnice) se odstranil a mýto se přestalo vybírat. Výběrčím mýta byl tehdy František
Kroneisl z čp. 56.
Nedorost si nepamatuje jen toto. Pamatuje si, že před nynějším pohostinstvím býval
rybníček, do kterého tekla při dešti veškerá nečistota z návsi. Rybníček byl ohrazen pouze
jakýmsi provizorním zábradlím, na kterém tehdejší mládež sedala. Byl jedním z nich, že si
o zimní pouti také na zábradlí sedl a houpal se a tu se stalo, že ze zábradlí sjel do rybníčka.
Nahodilý poutník, který přišel do Římova na pouť, podal našemu pamětníku deštník a
pomohl mu z rybníčka ho vytáhnout. Nedorostovi se tehdá nestalo nic, jenom se pěkně
namočil.
Dále Nedorost pamatuje, jak se stavěla dřevěná lávka přes řeku Malši, která byla
krytá šindelem. Lávku přes řeku musely postavit obce Branišovice a Kladiny. Stavěl jí
tehdejší branišovický starosta Marek a lidé říkali, že lávka je Markovo pomník, tento
pomník se však dlouho nad řekou netěšil svému „poslání“. Když přišla velká voda, lávku
vzala a zanesla ji na jez. Tam se lávka pak rozebrala, trámy se přeřezaly na palivové dřevo,
které se rozprodalo.
Jak pamětník vypráví, když voda vzala lávku, tak si každá z nynějších osad
Branišovice a Kladiny postavili lávku svojí „truc lávku“. Branišáci si postavili lávku od
Candrů k říčnímu náhonu a to tak, že položili trámy a přes ně dali pouze prkno, Kladiňáci
si zas udělali lávku proti „Božímu hrobu,“ takže přes Malši byly hned lávky dvě. Když
voda vzala i tyto lávky, které nebyly nijak proti velké vodě zajištěný, zřídil si bývalý
majitel na louce u potoka ústícího do Malše, jistý Marek, přívoz přes řeku. Lodí převážel
lidi přes řeku. Tento přívoz, ovšem v určitých obměnách, se zachoval až do prvé světové
války, kdy pak byla přes řeku postavena na dřevěných pilotech lávka, která byla také
vodou odnášena postupně opravována a zlepšována do dnešní její podoby.
Z práce našich občanů
V naší obci máme několik občanů, o kterých by bylo třeba se zmíniti. Jsou to lidé
nenápadní, nenároční, kteří již prošli zenitem svého života.
O nejstarším občanu naší obce, viz zápisy „Římovské podskalí“. Mimo našeho
nejstaršího občana, máme občany, o kterých v pravdě málo víme, resp. o jejich práci. Není
práce, jako práce, i když každou dobře vykonávanou práci hodnotíme kladně.
Vezmeme si třeba takového poštovního doručovatele, kterým je římovský rodák
František Beran. Takový poštovní doručovatel, aby měl nohy z ocele, co se za své služby
nachodil. Ten ušel na svých pochůzkách více jako 180 000 kilometrů. Doručoval za
každého počasí, radostné i smutné zprávy. Dřívější poštovní úřad nebyl vybaven tím, co
dnešní. Listonoš – poštovní doručovatel – nejenže musel po obci dvakrát denně roznášeti
došlou poštu, mimo osad, ale musel tuto poštu dopravovat na dráhu k vlaku, který poštu
přivážel a odvážel.
Na železniční stanici Holkov – Římov, jsou přibližně 4 km. Nevozila se jenom
listovní pošta, ale také balíková. Když musel takový doručovatel naložit na svá záda
veškeré balíky, co jich úřad za den přijal a nésti je na dráhu za každého počasí, nebyla to
služba záviděníhodná. Pamatuji, jaké proměny naši doručovatelé museli prodělati.
Z počátku chodili pěšky a věci nosili na zádech, když zásilek přibývalo, musel si na svůj
náklad doručovatel poříditi ruční vozík a ten denně vozit, k ulehčení této práce přibral si

užitečného pomocníka v podobě silného tažného psa. Vídal jsem nejednou, jak listonoš se
svým věrným druhem prodírají se cestou, necestou zavátým sněhem a jedou s poštou k
vlaku. Byla to smutná podívaná na uštvané oba. Dříve si musel takový listonoš opatřovati
psa i vozík sám.
Teprve snad ve 30. letech dala pošta – poštovní správa – zhotoviti „úřední vozík“,
ale pes zůstal dále v držení majitele bez nároku na nějaký příspěvek, nebo příplatek. A tak
je bylo vidět dnes a denně – „pána a jeho psa“. V pozdějších pak letech jezdil listonoš do
rajonu osad, kam byla pošta doručovaná na jízdním kole. Jaká to byla pro něho úleva,
ovšem to šlo jen za příznivého počasí, když nastaly deště a sněhy, tehdy opět musel
spoléhat pouze na své nohy. Dnes jaký je tu podstatný rozdíl. Správa spojů denně dojíždí a
objíždí poštovní úřady svého obvodu zvláštním autem, které poštu přivezou a večer jí opět
odváží. Doručovatelům odpadla docházka k vlakům, roznáší poštu jednou denně a to na
dvě etapy, jeden na tu, druhý na jinou stranu, mohou k tomu používat všech dopravních
prostředků, nebo se mohou svést autobusem.
Když byste se dali do řeči s takovým větrem a deštěm ošlehaným doručovatelem –
listonošem – jen mávne nad starými časy rukou a nechce na to ani vzpomínat, jen snad to,
že před takovými 35 – 40 lety byl mladší a hleděl na svět růžovými brýlemi.
Chtěl jsem se jen letmo zmínit o práci toho, který dělal tichou, nadměrně
namáhavou práci (službu), která nebyla a není vždy tak honorovaná, jako by si byla
zasloužila, lépe řečeno, píši o tom, co kdysi bývalo a dnes již není a nebude.
(kronikář Václav Cvrček r.1966)
V.K.

Z E Ž I V O TA
Jak také žijí někteří „lidé“ v Římově
Běhala jsem 29 roků každý den v 5:30 hod. ráno k vodě v každém počasí, tak že
jsem se často brodila ve sněhu a myslela jsem, že to dělám abych si ušetřila nějakou
korunu na stáří. Když přišla s prosbou vnučka o půjčku 30.000 Kč pro rodiče tehdy jejího
druha a později manžela, protože oni právě renovovali svůj barák a rozbila se jim kamna a
nemohli topit. Poslala jsem jí za dcerou, aby peníze vyzvedla v bance, což se také stalo a
za pár dnů jsem viděla stará kamna na silnici před barákem.
Čekala jsem, že dluh splatí, ale nic. Po rozchodu mé vnučky jsem si řekla: „proč já
mám platit cizím lidem kamna, která stále využívají a pěkně se hřejí.“ Když jsem řekla
tomu „slušnému“ pánovi, že chci své peníze zpět, že jsem jim je půjčila a ne darovala,
odpověděl, že nemám papír, což je pravda, ale oni ho nenapsali a peníze vzali. Jistě už s
tím počítali, že se budou tím ohánět a nebudou muset vracet. Jsou asi v tom sběhlí, já ne.
Když jsem řekla, že to napíši do novin, dostala jsem varování „Opovaž se, tak tě zničím“.
To mě utvrdilo, co je to za lidi, nestydí se okrádat starou bábu (je mi 80 let).
Teď je v módě okrádat staré lidi a doufám, že až zestárnou, tak se jim také stane, že
je mladí oberou. No dříve se říkalo „jeden nespravedlivý vyžene sto poctivých, nebo se v
nich hne svědomí a dluh splatí?“ Nebo čekají, že brzy umřu a přestanu je otravovat?
R.M.

S P O RT
TJ SOKOL Římov, oddíl kopané. Rozlosování PODZIM 2011
Muži: III. třída, sk. B
Dorost: Okresní přebor
Datum
SO 27. 8.
SO
3. 9.
SO 10. 9.
SO 17. 9.
SO 24. 9.
SO 1.10.
SO 8.10.
SO 15.10.
SO 22.10.
NE 30.10.
SO 5.11.

Čas

Utkání

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
10:30
15:30
10:15
14:00
14:00

SK Mladé "B" - Římov
Římov - Dobrá Voda
Boršov - Římov
Římov - Štěpánovice
Kamenný Újezd – Římov
Římov - Trhové Sviny
Akra ČB - Římov
Římov - Hodějovice
Nová Ves - Římov
Lišov - Římov
Římov - Včelná
Datum
NE 28. 8.
SO
3. 9.
NE 11. 9.
SO 17. 9.
SO 24. 9.
SO 1.10.
SO 8.10.
SO 22.10.

Čas
15:00
14:30
10:00
14:00
13:45
13:30
13:00
10:00

Utkání
Č.Dub - Římov
Římov - Ševětín
Velešín - Římov
Římov - Pištín
K.Újezd - Římov
Římov - Včelná
Bukovsko - Římov
Římov - Boršov

Turisté TJ Sokol Římov
10. 9. „Schladmingské Taury“ Deneck 2433m, tři jezera Kaltenbach See
1.10. „Groser Riedelstein“ 1133m, Walhala, Řezno
22.10. „Podzimní toulky“ závěrečný zájezd sezóny 2011

Prázdninový turnaj ve fotbale
V sobotu 16. července se uskutečnil na římovském fotbalovém hřišti již IV. ročník
Prázdninového turnaje ve fotbale hráčů nad třicet let. První místo obsadil tým VCHS
Římov ve složení: Roman Korch, Jiří Korch, Štěpán Koupal, Filip Kukačka, Miroslav
Pečenka (kapitán týmu) a Stanislav Petr.
Všechny výsledky a fotografie z turnaje naleznete na: http://www.rimovske-noviny.cz/prazdninovyturnaj2011.html

Petr Mikoláš ze Římova

KOPANÁ
XXXVI. ročník putovního poháru mužů TJ Sokol Římov
Fc Velešín – Sokol Kamenný Újezd „B“ 9 : 0 (6 : 0)
TJ Vlatava Č.Budějovice – Sokol Římov 1 : 3 (0 : 2)
Utkání o 3. místo: Kamenný Újezd „B“ - TJ Vlatava Č.B. 4 : 1 (3 : 0)
Finále: Fc Velešín – Sokol Římov 3 : 1 (0 : 0)
Rozhodčí: Soukal, Korch, Písek

Diváků: 100

1. ročník putovního poháru dorostu TJ Sokol Římov
Sokol Římov - FC Velešín
Sokol Kamenný Újezd - FK Boršov
Utkání o 3. místo: FC Velešín - Sokol Kamenný Újezd
Finále: Sokol Římov-FK Boršov
Nejlepší brankář:
Nejlepší střelec:

Jirkal Václav
Šálek Stanislav

5:1 (2:0)
0:1 (0:0)
1:2 (0:2)
0:0 NA PENALTY 4:2

Beachvolejbalové turnaje 2011
Za nádherného letního počasí se uskutečnil 9. července 1. ročník
beachvolejbalového turnaje dvojic a 6. srpna již VI. ročník turnaj trojic „o Pohár starosty
obce“. Tento vyhrálo družstvo „VÍHODA“ - Vít Konopa, Honza Konopa a Dan Novotný
ze Zvíkova u Lišova. Oba turnaje přilákaly mnoho účastníků i diváků, jak z obce, tak i
z okolí. Všem, kteří se podíleli na organizaci obou turnajů, patří poděkování. Pavel Crkva
Fotomateriál ze sportovních akcí je umístěn na stránkách obce www.rimov.cz

BOHOSLUŽBY
Římovská Podzimní pouť „Povýšení svatého Kříže“
17. 9. Mše svatá v předvečer pouti 18:00
18. 9. Mše svaté
7:15, 9:00
Slavná mše svatá
11:00
Celebruje biskup českobudějovický Msgre. Jiří Paďour OFMC ap.
Svátostné požehnání a zakončení pouti ve 14:30
2.10. Mariánské modlení – pouť rodin v ambitu kostela Sv. Ducha
„I“ CENTRUM – GALERIE OBCE – výstavy
Otevírací doba Pá – Ne info: 387 987 105 info.rimov@email.cz
3.9. - 30.9. Josef Balek + Jana Roselli – Volné Sdružení umělců Jižních Čech, vernisáž
v sobotu 3.9. v 15:00 hodin.
MUZEUM ROUBENKA, stálá výstava „Římovské mašinky“
Otevřeno září – říjen: Pá – Ne
Informace, hromadné objednávky p. Gerhard Höchtl tel. 723 367 315 (nutná znalost NJ)

RŮZNÉ
24. 9. Vítání novorozenců (zasedací sál OÚ Římov, 10:00)
16. 9. Posvícenecká zábava v Dolní Stropnici
27. 9. Svatováclavské svícení v oknech
17.10. Veřejné projednání Územního plánu obce Římov , 18,00 hod
23.10. Na tento den připadá „Římovské posvícení“

INZERCE
Kurzy angličtiny v Římově
Úroveň: záčátečníci/mírně pokročilí – začátek: září/říjen 2011
Kontakt: Ivana Hartlová, tel.: 777 675 640, e-mail: ivanahartlova@seznam.cz

Aqua aerobik se Simonou Šabatkovou
Každou středu od 19:00 do 19:45 hodin v bazénu v Českém Krumlově,
cena 1000 Kč/10 lekcí nebo 120 Kč/1 lekci.

Dále nabízíme aqua aerobik pro těhotné a ženy po porodu nebo aqua aerobik pro děti
různých věkových kategorií, více info na tel.: 777 900 723 nebo na mailu:
simona.sabatkova@seznam.cz či na www.trenerka-simona.cz
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